Praktische informatie
De ontmoetings- en bezinningsdag vindt plaats in het
Kloosterhotel ZIN, Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught
(routebeschrijving op www.kloosterhotelzin.nl)
Deelname aan de dag is mogelijk voor bestuurders en
lekenmedewerkers van congregaties, ordes en abdijen.
Aanmelding vóór 4 april via een email naar:
Secretariaat bezinningsdag lekenkader
t.a.v. zuster Mariëtte Kinker
Rueckertbaan 152
5042 AH Tilburg
email: lekenkader@gmail.com
Deelname aan de dag, inclusief lunch, kost € 50 per persoon. Dit bedrag
kan worden overgemaakt op rekening IBAN NL70 INGB0005723506 van
ZIN in werk, onder vermelding van ’13 april BARMHARTIGHEID’ en naam/
namen deelnemers. Bij groepsinschrijving graag de namen van de afzonderlijke
deelnemers vermelden.

Naam:
Religieuze organisatie:
Functie:
wil graag deelnemen aan de ontmoetings- en bezinningsdag voor lekenkader en
besturen van religieuze gemeenschappen op 13 april 2016.
Adres:
Postcode:					
Email:
Opsturen aan:
		
		
		

Plaats:

Secretariaat bezinningsdag lekenkader & besturen
t.a.v. zuster Mariëtte Kinker
Rueckertbaan 152
5042 AH Tilburg

Barmhartigheid in onze
gemeenschappen. Wat doen wij?
Het zal niemand zijn ontgaan dat dit een jaar van barmhartigheid is.
De vraag blijft natuurlijk: wat betekent dat concreet voor ons en onze
gemeenschappen? Wat doen we naar binnen? Doen we nog iets naar
buiten? Verandert het iets aan onze manier van werken? Op deze landelijke
ontmoetings- en bezinningsdag voor lekenkader en besturen van religieuze
gemeenschappen laten we ons inspireren en wisselen we ideeën uit.

Ontmoetings- en bezinningsdag voor besturen en
lekenkader van religieuze gemeenschappen

Programma
10.00 uur
10.30 uur

Ontvangst met koffie en thee
Opening en inleiding op het thema

11.00 uur
		

Een barmhartige kerk. En wij?
door Mgr. De Korte, bisschop van GroningenLeeuwarden
Aansluitend vragen en uitwisseling

12.15 uur
		

Lunch
Ideeënmarkt in de Kapel

Tussen de middag is er gelegenheid materialen uit te wisselen: kleine
meditaties, korte teksten, gebeden, leuke foto’s, dingen die wij concreet in
onze gemeenschappen doen of hebben gedaan. Neem voorbeelden mee
om met anderen te delen. Als het goed is, kunnen we met een tas vol
barmhartigheid naar huis gaan, vol ideeën om het thema in onze eigen
gemeenschap tot leven te brengen.

13.45 uur
		

Inoefenen van barmhartigheid
o.l.v. Annet Vervoort en Maurice Hamilton

14.30 uur

Werken van barmhartigheid in de taal van nu

14.45 uur

Werken aan barmhartigheid - aan de slag in kleine groepen

We beginnen het middagprogramma met samen zingen. Zingend oefenen
we barmhartigheid in. Daarna buigen we ons over de vraag: hoe vertaal je
barmhartigheid in woorden van nu?

15.45uur
		

Meditatieve viering
We sluiten de dag af met een glas wijn

We zijn zeer verheugd dat we ’s ochtends bisschop Gerard de Korte
kunnen aankondigen. Hij zal zijn persoonlijke en professionele kijk op
barmhartigheid met ons delen. Wat is een barmhartige kerk: officieel en in de
praktijk? Hoe kunnen we daarover in gesprek? Wat doen we in eigen kring
aan barmhartigheid en wat betekent het op de kerk/werkvloer?

Om over na te denken
Nederlandse religieuze gemeenschappen hebben een lange traditie van
barmhartigheid: het woord komt voor in constituties, regels, in de naam van
gemeenschappen. Wat doen we om dit actueel te houden?
Barmhartigheid is wezenlijk binnen onze vaak kwetsbare gemeenschappen:
hoe maken we dat concreet in het leven van alledag?
Wanneer is het woord barmhartigheid voor onszelf gaan leven en
hoe heeft het kleur en betekenis gekregen?

Gezien de goede ervaringen in de afgelopen jaren, nodigen we voor deze dag
het lekenkader en de religieuze bestuurders samen uit. Onder lekenkader
verstaan we: beleidsmedewerkers, lekenoversten, communiteitscoördinatoren,
verzorgers, pastores, mantelzorgers. Kortom: stafmedewerkers die religieuze
gemeenschappen mede dragen en een gezicht geven.
Het programma voor deze dag is voorbereid door een werkgroep
bestaande uit Charles van Leeuwen, Franneke Hoeks,
frater Wim Verschuren, zuster Mariëtte Kinker, en frater Broer Huitema.
De dag vindt plaats op woensdag 13april 2016
in Kloosterhotel ZIN in Vught.

